اهﻼ و سهﻼ بكم معنا !

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ) ( Winterhude-Uhlenhorstيوجد العديد ﻣن العروض لﻸخوة الواﻓدين  ,و الذين نريد أن نشﺎركهم
حيﺎتﻨﺎ الثﻘﺎﻓية  ,الريﺎضية و اﻻجﺘمﺎعية .
يسعدنﺎ بأنكم اﻵن تعيشون ﻓﻲ ﻣديﻨﺘﻨﺎ  ,و يسرنﺎ دعوتكم جميعﺎ للمشﺎركة و اﻹسﺘفﺎدة ﻣن العروض المجﺎنية الﺘﻲ نﻘدﻣهﺎ .
و أيضﺎ كل اﻻخوة و اﻷخوات ﻣن الجيران الﻘداﻣى هم أيضﺎ ﻣدعوين لمشﺎركﺘﻨﺎ هذه العروض و الﻨشﺎطﺎت المجﺎنية .
لﻺسﺘفﺎدة ﻣن عروضﻨﺎ والﺘسجيل بهﺎ الذهﺎب الى ﻣكﺘب الخدﻣﺎت اﻻجﺘمﺎعية ﻓﻲ ﻣكﺎن إقﺎﻣﺘكم و الﺘسجيل لديهم أو يمكﻨكم
الﺘسجيل ﻣبﺎشرة لدى اﻷشخﺎص المسؤولين عن هذا الموضوع ) أدنﺎه (
ﻻ يمكﻨﻨﺎ أن نضمن ﻷحد المشﺎركة بهذه العروض بدون تسجيل ﻣسبق .
لجميع اﻹسﺘفسﺎرات و اﻷسئلة  ,الرجﺎء الﺘواصل ﻣع :
ﻣيريم كرون  (Heilandskirche und Q8) m.krohn@q-acht.net | 040 413 466-15أو
بيﺘر راوتﻨبيرغ  (Goldbekhaus) peter.rautenberg@goldbekhaus.de | 040 278 702-10أو
سوزة هﺎرتمﺎن (Goldbekhaus) suse.hartmann@goldbekhaus.de | 040 278 702-13
كمﺎ يسعدنﺎ أيضﺎ عﻨد قيﺎﻣكم بإخبﺎرنﺎ عن رغبﺎتكم حول نشﺎطﺎت ثﻘﺎﻓية أو ريﺎضية جديدة ترغبون بهﺎ .
و سﻨحﺎول الﻘيﺎم بﺘﻨفيذ المشﺎريع و العروض المﻘﺘرحة ﻣن قبلكم .

النشاطات

أهﻼ و سهﻼ | بﺎﻷﻓﻼم
هل لديكم الرغبﺔ بالذهاب الى السينما و مشاهدة اﻷفﻼم فﻲ ﺟﻮ مريح يتخلله وﺟبﺔ خفيفﺔ مع مشروب ؟
) ( Goldbekhausيدعو الوافدين و سكان المنطقﺔ كل ثالث يوم أربعاء من كل شهر إلى السينما بغض النظر عن اﻷفﻼم التي
سيتم عرضها في ماذا كانت  :خياليﺔ  ,كﻼسيكيﺔ  ,فنيﺔ  ,منزليﺔ أو وثائقيﺔ رومانسيﺔ  ,اكشن  ,مغامرات أو أفﻼم عنف .
الذي سيتم عرضه هو الفيلم الذي ستقومون بختياره  .قبل
بدايﺔ عرض الفيلم اﻷساسي سيتم عرض ملخص عن
الخمسﺔ أفﻼم التي سيتم اﻻختيار بينها للشهر المقبل ,
اﻷشخاص الموجودين سيقررون بأغلبيﺔ رفع اليد .
باﻹضافﺔ لهذا سنقوم بدعوتكم ضمن العام الجاري لﺣفلﺔ
مشاهدة أفﻼم  :ليلﺔ كاملﺔ في )( Goldbekhaus
مع مسلسﻼت أو سلسلﺔ أفﻼم  ,أكياس نوم  ,قهوة  ,بيرة
و كل اﻷشياء اﻷخرى في هذا اﻹطار .
نرﺣب بكافﺔ اﻷفكار المقترﺣﺔ من قبلكم  ,وينبغي لجميع اﻵخرين القيام باﻹنتباه على المواعيد المﺣددة و المعلومات الموجودة .
و يسعدنا بشكل خاص ﺣول إمكانيﺔ بعض اﻷخوة القيام بمساعدتنا في عمليﺔ تنظيم و إختيار اﻷفﻼم  .مثﻼ في موضوع اختيار سلسلﺔ
اﻷفﻼم التي سيتم عرضها تواليا أو المساعدة في موضوع اﻹدارة  ،أي شخص يريد أن يساهم في هذا  ،هو موضع ترﺣيب و يمكن
التواصل مع :
أدريﺎن adrian.wenck@goldbekhaus.de oder 040 278 702-14
المﻮاعيد  18 :كﺎنون الثﺎنﻲ  15 /شبﺎط  15 /آذار  19 /نيسﺎن  17 /أيﺎر  21 /حزيران  19 /تموز  16 /آب  20 /أيلول /
 18تشرين اﻷول  15 /تشرين الثاني  20 /كانون اﻷول من العام 2017
عند الساعﺔ  7:30بعد الظهر
المكان  :المسرح الخاص بالبهو| Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
الدخول مجاني  ,و سنكون مسرورين بالتبرعات
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جميل أن نكون مع بعضنا البعض | ﺣفلﺔ ترﺣيبيﺔ
)  ( BDFالخاص بنا  ،اﻷخ مازن يقول ) :انه جميل أن نكون مع
بعضنا البعض(  ,و إننا نجد بأن هذا الكﻼم صﺣيح و لهذا السبب مع
مازن و أشخاص آخرين من الجيران القدامى و الجدد سنﺣتفل و نرقص
و نضﺣك و نقوم بالتعارف على بعضنا البعض  .و نﺣن نتطلع إلى
أمسيﺔ رائعﺔ متكاملﺔ ما بين الموجودين و المساعدين و المنظمين ) DJ
(
) أنه جميل أن نكون مع بعضنا البعض (

النشاطات

المعدات من اﺟل الغد | المسرح
كيف بإﻣكﺎن الشخص أن يﺘﺎبع حيﺎته بعد أن يكون قد خسر
كل شﻲء ؟ يروي الشﺎب الذي خسر ﻣوطﻨه بسبب الحرب
و الضغوط الﻘﺎهرة ,بعد أشهر ﻣن الهروب و بإسﺘمرارية
حﺎلة عدم اليﻘين و المعرﻓة وصل الى ألمﺎنيﺎ  ,اﻵن هو
غير ﻣبﺎلﻲ و يجلس ﻓﻲ زاوية ﻣﻈلمة ﻣن السكن الجمﺎعﻲ
غير قﺎدر و غير راغب بإسﺘمرارية العيش و المضﻲ قدﻣﺎ
ﻓﻲ هذه الحيﺎة .
وعلى الرغم ﻣن العزلة الﺘﻲ يعيش بهﺎ ﻓﻲ بيئﺘه الحﺎلية ,
يﻘوم بعض المﻘيمين ﻣعه ﻓﻲ السكن الجمﺎعﻲ بمسﺎعدته
 ،و لكن هذه الجهود لم تثمر عن شﻲء .
ﻣﺎزن صﺎلح هو ﻣمثل ﻣن دﻣشق  ،قد درس الﺘمثيل  ،و
الذي ﻓر إلى ألمﺎنيﺎ عﺎم  2015و لديه قدرات و خبرات
شخصية خﺎصة بﺎﻷعمﺎل المسرحية .
الفرقة الﺘمثيلية  -بﺎﻹضﺎﻓة لمﺎزن صﺎلح يوجد شخصين ﻣحﺘرﻓين ﻓﻲ ﻣجﺎل الﺘمثيل ﻣن ألمﺎنيﺎ  ،أحدهم طفل ﻻجئ بﺎﻹضﺎﻓة
لشﺎب ﻣن أصول ﻣهﺎجرة  ،و السؤال الذي يﻄرح نفسه هو ) كيف يولد اﻷﻣل ،عﻨدﻣﺎ يفﻘد المرء كل شﻲء(
العرض اﻷول  :يوم الجمعة الواقع ﻓﻲ  28نيسﺎن عﻨد السﺎعة  8:00ﻣسﺎءا | التقديم يوم السبت  29نيسان عند الساعﺔ
 8:00مساءا
المكان  :المسرح الخاص بالبهو| Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
حجز البطاقات | 040 278 702-0info@goldbekhaus.de :
مكان القراءة لﻶذان الصغيرة | لﻸهل و اﻷطفال بعمر  3ﺣتى ال  5سنوات .
اﻹستماع للقصص خاصة باﻷطفال  .نﺣن نريد أن نقوم بدعوة اﻵباء و اﻷبناء في فترة ما
بعد الظهر في الطابق الخاص باﻷطفال في  Goldbekhausفي جو مريح و قراءة
القصص القصيرة لﻸطفال مع كوب من الشاي  ,يمكن لﻶباءو اﻷمهات مع اﻷطفال
الجلوس و المشاركﺔ .
المواعيد  :الخميس  23شباط  23 /آذار  20 /نيسان  21 /أيلول  26 /تشرين
اﻷول  23 /تشرين الثاني من عام  2017التوقيت عند الساعﺔ  4:00بعد الظهر
المكان  :الطابق الخاص باﻷطفال |
Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9d, 22301 Hamburg

بدون تسجيل مسبق – تعالوا بسهولة وببساطة

دورات  ،مجمﻮعات و مشاريع

مسرح اﻷقنعﺔ  :بناء  -لعﺐ  -نشاطات !
رائعﺔ و مثيرة للدهشﺔ  .ﻓﻲ أربع حلﻘﺎت عمل سيﻘوم المشﺎركون
بصﻨع اﻷقﻨعة و اللعب  .ﻣسرح اﻷقﻨعة هو شكل ﻣن اﻷشكﺎل الﻘديمة
و الﺘﻘليدية للﺘمثيل .
و بوجود عدد قليل جدا ﻣن اﻷدوات يمكن إنشﺎء أشيﺎء تجلب الفرح
و السعﺎده و الﺘﻲ يمكﻨﻨﺎ ﻣعﺎ الﻘيﺎم بهﺎ بشكل المشﺘرك و جمﺎعﻲ .
و انهﺎ ﻻ تحﺘﺎج الى ﻣعرﻓة بﺎللغة أو إلى خبرات سﺎبﻘة و هﻲ ذات
ﻣعﻨى كبير  ,ﻣﺎ عدا أنه يجب أن يكون لديكم رغبة بﺎللعب و الﺘسلية
و سﺘﻄبق هذه الﻨشﺎطﺎت ﻓﻲ نهﺎية المﻄﺎف ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ .
اﻹدارة  :غوندوﻻ رونغة | ممثلﺔ و معلمﺔ مسرﺣيﺔ
المواعيد :
يوم السبت  29 :نيسان صنع اﻷقنعﺔ
يوم السبت  6 :أيار القيام بنهايات عمليﺔ صنع اﻷقنعﺔ  ,التسجيل
يوم السبت  13 :أيار العمليﺔ اﻷولى للتعامل و اللعب باﻷقنعﺔ  ,العثور على الشخصيات المناسبﺔ لﻸشخاص
يوم السبت  20 :أيار القايام بالتمثيل في الﺣي
التوقيت من الساعﺔ  10:00صباﺣا ﺣتى الساعﺔ  5:00بعد الظهر
المكان  :غرفﺔ النشاطات و في طابق اﻷطفال | Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
التسجيل عند info@goldbekhaus.de | Fon: 040 278 702-0 :
الجري حﻮل بحيرة اﻷلستر | الجري ضمن مجموعﺔ
معا حول اﻷلستر  .هذا النشاط يعمل على تعزيز التبادﻻت الثقافيﺔ بين
المهاجرين و غيرهم من أفراد المجتمع و خلق معارف جديدة و
تﺣسين المهارات اللغويﺔ  .يمكن للمشاركين القيام بهذا النشاط بشكل
جماعي أو فردي كجزء من اﻹندماج في المجتمع  .سيكون هذا النشاط
مجاني  ,و نسعى أيضا لﺣملﺔ تبراعات للمﻼبس الرياضيﺔ .
المواعيد  :أيام الجمعﺔ من الساعﺔ  7:00بعد الظهر ﺣتى الساعﺔ
 9:00ليﻼ
المكان  :نقطﺔ اللقاء die Alsterperle | Eduard-Rhein-Ufer
1, 22087 Hamburg

التسجيل عند  :زابينﺔ ايلسنر -بيتري |

info@alsterrunning.de

دورات  ،مجمﻮعات و مشاريع

نشاطات للدراجات الهوائية
مع بعضنا البعض و مع المقيمين في المنطقة تم تأسيس ورشﺔ
إصﻼح للدرجات الهوائيﺔ  .يمكن للوافدين القيام بإصﻼح الدراجات
الهوائيﺔ القديمﺔ هناك تﺣت اﻹشراف  .و هناك أيضا فرصﺔ
لﻸشخاص أن يتعلموا ركوب الدراجات في البهو و ﺣضور دورات
بخصوص السﻼمﺔ على الطرق .
المواعيد  :أيام اﻹثنين من الساعﺔ  10:00صباﺣا ﺣتى الساعﺔ
 2:00ظهرا  +أيام الجمعﺔ من الساعﺔ  2:00ظهرا ﺣتى الساعﺔ
 6:00بعد الظهر .
المكان  :الفسﺣﺔ في |

Heilandskriche Winterhude-Uhlenhorst, Winterhuder Weg 132, 22085 Hamburg

التواصل  :كﻼوس شيبﺔ | 040 229 89 61 | 0163 144 67 66
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دورة سباحة | لليافعين
الوثوق بالمياه  .بالتعاون مع )  ( DLRG Ortsgruppe Nord-Ost e.V.يوجد دورات سباﺣﺔ لليافعين في
 Berufsförderungswerkفي منطقﺔ فارمزن  .الدورات الﺣاليﺔ ابتداءا من  13كانون الثاني و ليس بها أمكنﺔ شاغرة
و نﺣن نعمل على إمكانيﺔ تقديم دورات إضافيﺔ قادمﺔ .
التسجيل عند  :يان كناكشتيت | | 040 278 702-22jan.knackstedt@goldbekhaus.de
التجديف على الواقف | دورة لﻸشخاص بين عمر ال  14ﺣتى  27سنﺔ لﻸشخاص الذين يعانون من إعاقﺔ و الذين ﻻ
يعانون من إعاقﺔ .
نحن سنقوم بكل شيء و انتم ستكونون مدعوين ! مع انطﻼق ورشﺔ العمل سيصعد الجميع إلى القارب  ,إلى الذين
يملكون اﻹهتمام بأن يكون صيفهم على الماء و ان يمضوا وقتا طيبا معنا ,و نشترك مع الجميع ﺣول موضوع ) ( SUP
و اﻷلعاب و الخدع على الماء و استكشاف كيفيﺔ صيانﺔ و اصﻼح لوح ال )
 ( SUPو أشياء أخرى كثيرة  .سيتم تقديم الوجبات الخفيفﺔ و المشروبات .
لكل الذين يرغبون بالقيام بالتجديف يشترط أن يكونوا قادرين على السباﺣﺔ ,
و بالنسبﺔ لﻸشخاص القاصرين يجب أن يﺣصلوا على موافقﺔ خطيﺔ من الوالد
أو من ولي اﻷمر .
لن يتم التجديف بدون سترة نجاة .
المواعيد  :أيام اﻷربعاء من الساعﺔ  3:00ظهرا ﺣتى الساعﺔ  6:00بعد
الظهر ابتداءا من شهر أيار من عام 2017
المكان  :في البهو الخاص بي
Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
التسجيل عند  :يان كناكشتيت | | 040 278 702-22jan.knackstedt@goldbekhaus.de

اللغﺔ و اللقاء
رعايﺔ اللغﺔ | التﺣدث
في جو هادئ سنقوم بالتمرين على التحدث باللغة اﻷلمانية  .مع شريك
مﺣادثﺔ ثابت سيتم عمل الﺣوار و التدرب بشكل بسيط أكثر مما هو مع
مجموعات كبيرة  .و هذا سيساعد على ترسيخ المهارات اللغويﺔ
المكتسبﺔ ﺣديثا في اﻹجتماعات العاديﺔ  ,لتعزيز المهارات اللغويﺔ .سيتم
تبادل اللغات اﻷلمانيﺔ  ,العربيﺔ  ,الفارسيﺔ أو التغريبنيﺔ .؟!
التسجيل عند  :كاثلين تشيك |
kathleen.czech@goldbekhaus.de

محﻮ اﻷميﺔ | دورة لﻸطفال و النساء
تعلم الحروف الﻼتينية  .إن هذه الدورة موجهﺔ للنساء اللواتي يعيشون في ألمانيا منذ مدة أو اللواتي قدمن مؤخرا ,
تريدون أنتم أن تتعلموا اﻷبجديﺔ الﻼتينيﺔ  ,و ذلك ﻷن يكون أساسا لكتابﺔ اللغﺔ اﻷلمانيﺔ  ,و خاصﺔ اﻷمهات مع اﻷطفال
الصغار هم موضع ترﺣيب  ,و سيكون هناك موجهون لﻸطفال  .إن الشيء المخطط له هو أن نقوم سويا باللعب مع
اﻷطفال في المكان المخصص للعب في  , Goldbekhausesو من ثم ستأتي اﻷمهات ليكونوا بجوارنا .
المسؤل  :سونيا هممﺔ و كاثلين تشيك
المواعيد  :أسبوعيا أيام اﻹثنين من الساعﺔ  10:00صباﺣا ﺣتى الساعﺔ  12:00ظهرا
المكان  :الطابق الخاص باﻷطفال | Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
التسجيل عند  :أسﺘريد يﺎوارا | | 040 278 702-16astrid.jawara@goldbekhaus.de
الﻮقﻮف مع وسائل اﻹعﻼم – أوقﺎت الفراغ لﻸشخﺎص ﻣن عمر  14حﺘى  27سﻨة لكﺎﻓة اﻷشخﺎص  ,ﻣع أو بدون إعﺎقة .
فيديﻮهات – صﻮر – شعارات – سﻮف نقﻮم بذلك بأنفسنا  .و الهدف هﻨﺎ
هو الﺘعرف على اﻷشخﺎص الجدد ﻓﻲ بيئة ﻣريحة .
كيف أعيش هﻨﺎ ؟ ﻣﺎ الذي يمكﻨﻨﻲ الﻘيﺎم به لجعل ﻣسﺘﻘبلﻲ إيجﺎبﻲ ؟
حول هذه الﻘضﺎيﺎ يمكﻨﻨﺎ أن نبدأ ﻣشﺎريع الصور و الفديوهﺎت الخﺎصة .
التسجيل عند  :يﺎن كﻨﺎكشﺘيت |
jan.knackstedt@goldbekhaus.de
040 278 702-22

اللغﺔ و اللقاء

التدوين و التسجيل لكﺎﻓة المواضيع المﺘعلﻘة بـ ) الواﻓدين إليﻨﺎ (
نحن نعﻄﻲ قصﺺ ﻣن اﻷشخﺎص الﻘداﻣى و الجدد ﻓﻲ هﺎﻣبورغ حول المواضيع الخﺎصة بﺎللجوء و نﻘوم أيضﺎ بﺘﻘديم
المشورة و ﻣﻨﺎقشة اﻷحداث حول العمل عن )  ( WIQحﺘى اﻵن  .و يﻨصب الﺘركيز على اﻷنشﻄة ﻓﻲ  Winterhudeهدفنا
هو إعطاء الجوانب و اﻷصوات اﻹيجابيﺔ بشكل مشترك مع الﻼجئين و المزيد من السمع و التفهم  .نﺣن نرغب أيضا
بتعزيز التبادل بين جميع المساعدين  ,المتطوعين و المهتمين و على نﺣو متزايد مع الﻼجئين انفسهم  ,و لذا فإننا ندعو
الجميع أن يرسلوا لنا التقارير و القصص و الصور و اﻷفﻼم و عندها سنستعين بها للمناقشﺔ  ,و نﺣن نتطلع إلى مساهمتكم
.
للتواصل  :بيتر راوتنبيرغ | | 040 278 702-10wir-im-quartier@goldbekhaus.de

المرافقﺔ و الرعايﺔ

إنه يسعدنا التﻮاصل معكم ! نحن عبﺎرة عن ﻣجموعة ﻣن المﺘﻄوعين الذين يﻘوﻣون
بمسﺎعدة اﻵخرين بسعﺎدة  .ﻓإذا كﻨﺘم ترغبون ﻓﻲ ﻣراﻓﻘة أو ﻣسﺎعدة ﻓﻲ خصوص
شﻲء غير ﻣألوف أو جديد  ,أنﺘم بحﺎجة للدعم ﻓﻲ ﻣؤسسﺎت الدولة أو لدى اﻷطبﺎء أو
لديكم أي أسئلة حول الحيﺎة هﻨﺎ  ,نحن نﻘوم بﺎلمسﺎعدة قوﻻ و ﻓعﻼ و نﻘوم بﺘﻘديم
الﻨصﺎئح  ,و نذهب ﻣعﺎ إلى الحفﻼت الموسيﻘية و اﻷحداث الريﺎضية  ,و المشﺎركة
ﻣعﺎ ﻓﻲ الحيﺎة الثﻘﺎﻓية و ﻣسﺎعدتكم للوصول إلى الفعﺎليﺎت الﺘعليمية و دورات اللغة .
و يسرنﺎ اﻹسﺘمﺎع إلى حديثكم دائمﺎ .
للتﻮاصل  :ديﺘر زيليس | p.b.wiq@gmx.de

أنه يسعدنﺎ كثيرا أن ال  Goldbekhaus e.V.ﻣﻨذ ﻣﻨﺘصف العﺎم  2016أصبح ﻣعروف كفريق حمﺎية و دعم ﻣﺎدي و
ﻣعﻨوي  ،إضﺎﻓة إلى اعرف المزيد عن العروض و المشﺎريع " نحن ﻓﻲ الحﻲ " و اللﻘﺎء بشكل ﻣشﺘرك ﻣع الﻼجئين !

